
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 

 



ค าน า 

 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-
2565) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น โดยโครงการกิจกรรม               
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ยังไม่
ครอบคลุมกับความจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบัน  จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมแผนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นกรอบการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  โดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 
2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณ รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ตอบสนองความต้องการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 
 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 

 ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
การศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232  ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
 กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางการจัดแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาสามารถจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาได้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้ เมื่อ
สถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาที่จัดท าเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้สถานศึกษาจัดส่งแผน
ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการจัดท าเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ให้ส านักงาน /กอง/ส่วน
การศึกษาฯ เก็บรวบรวมแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ของสถานศึกษาไว้ส าหรับการตรวจสอบและนิเทศ 
ติดตามประเมินผลต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
 

 2.1  เพ่ือให้การจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาปัจจุบันมากที่สุด 
 2.2 เพ่ือรองรับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

3.  ขั้นตอนการเพิ่มแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- สถานศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

- หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาที่จัดท าเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- สถานศึกษาจัดส่งแผนดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการจัดท าเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  

- กอง/ส่วนการศึกษาฯ เก็บรวบรวมแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ของสถานศึกษาไว้ส าหรับ
การตรวจสอบและนิเทศ ติดตามประเมินผลต่อไป 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน 
อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ / 
กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 การจัดหาและ
พัฒนาครุภณัฑ ์

- - - - - - 2 11,500 - - 2 11,500 

รวม - - - - - - 2 11,500 - - 2 11,500 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน  

- - - - - - 3 12,000 3    12,000 6 24,000 

กลยุทธ์ที่ 2.3 
เพื่อส่งเสริม
สุขาภิบาล 
สุขภาพอนามัย 

- - - - - - 4 42,000 4 42,000 8 84,000 

รวม - - - - - - 7 54,000 7 54,000 14 108,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ / 
กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1
พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและภูมิ
ทัศน์ 

 

- - - - - - 1 350,000 - - 1 350,000 

รวม - - - - - - 1 350,000 - - 1 350,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 10 415,500 9 54,000 17 469,500 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 

รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อพัดลมแขวนผนัง เพื่อให้มีวัสดุ ครุภณัฑ์
ที่เพียงพอ เหมาะสม
กับการใช้งาน 

พัดแขวนผนัง 4 
ตัว 

- - - 8,000 - วัสดุ ครภุัณฑ์ที่
เพียงพอ 

เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

อบต. 
วังจั่น 

2.  จัดซื้อบอร์ดปดิประกาศ
ตู้กระจก 

มีวัสดุ ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอ เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

บอร์ดปิดประกาศตู้
กระจก 1 ตู ้

- - - 3,500 - วัสดุ ครภุัณฑ์ที่
เพียงพอ 

เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

อบต. 
วังจั่น 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 

รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้ 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 5,000 5,000 นักเรียนได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

2 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้วย
โครงงานเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยได้แสดง
ความสามารถทาง
วิชาการ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 5,000 5,000 นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ
ทางวิชาการผ่าน
โครงการ 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

3 โครงการ Cooking 
Class 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฎิบัติจริง 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 2,000 2,000 นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยการ
ลงมือปฎิบัติจริง 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 

รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2.3  ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาสี 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 5,000 5,000 นักเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน 
การออก
ก าลังกาย 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

2 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 11,000 
งบ 

สปสช. 

11,000 
งบ 

สปสช. 

นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
อย่างสมวัย 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

3 โครงการป้องกัน
โรคติดต่อในเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือให้ครู 
ผู้ปกครอง 
นักเรียนเห็น 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 15,000 
งบ 

สปสช. 

15,000 
งบ  

สปสช. 

ครู 
ผู้ปกครอง 
นักเรียนเห็น 

 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ความส าคัญ
ของการดูแล
สุขภาพและมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุม
และป้องกัน
โรคติดต่อ 

      ความส าคัญ
ของการดูแล
สุขภาพและ
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
ควบคุมและ
ป้องกัน
โรคติดต่อ 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

4 โครงการพัฒนาการ
สมวัย เด็กปฐมวัย
ฟันดี 

 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
ครูผู้ปกครอง 
นักเรียนเห็น
ความส าคัญ
ของการดูแล
สุขภาพของ
ช่องปากและ
ฟัน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 11,000 11,000 ครูผู้ปกครอง 
นักเรียนเห็น
ความส าคัญ
ของการดูแล
สุขภาพของ
ช่องปากและ
ฟัน 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 

รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาอาคารสถานท่ีและภมูิทัศน์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกั้นผนังติด
กระจกด้านหน้าและ
ด้านหลัง ห้องโถง 
ศพด.อบต.วังจั่น 
พร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
เหมาะสมกับการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 350,000 - ศพด.อบต. 
วังจั่นมี
สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้
เหมาะสมกับ
การกิจกรรม
การเรียนรู้ 

อบต.วังจั่น 

 

 

 

 



 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  

***************************** 
 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว5236 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ก าหนดให้
สถานศึกษาน าแผนพัฒนาการศึกษา (2561-2564) มาปรับปรุงเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษา(2561-2565) และ
เสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สถานศึกษา
สามารถจัดท า  เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้ 
 บัดนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓  ในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายพีระ  โหมดเครือ) 
หัวหน้าสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

 

 


